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ถ้าฐานของประเทศแข็งแรงจะรองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคง
โครงสร้างใดๆ ไม่ว่าพระเจดีย์หรือปิระมิด ฐานต้องกว้างและแข็งแรงจึงจะมั่นคง สังคมก็เช่นกัน 
พระเจดีย์สร้างจากยอดไม่ได้จะพังลงๆ เพราะไม่มีฐานรองรับ การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาท�า
ประดุจการสร้างพระเจดีย์จากยอด อะไรๆ ก็จะเอาแต่ข้างบน ไม่ว่าเศรษฐกิจ การศึกษา หรือ
การเมือง จึงไม่ส�าเร็จ เพราะไม่มีฐานรองรับ
ฐานของประเทศไทยคือชุมชนท้องถิ่น
ต�าบลประมาณ ๘,๐๐๐ ต�าบล หมู่บ้านประมาณ ๘๐,๐๐๐ หมู่บ้าน เป็นฐานของประเทศ ชุมชน
ท้องถิ่นเหล่านี้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศ เป็นที่อยู่ร่วมกันของคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
เป็นที่อยู่ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด เป็นที่สืบต่อทางวัฒนธรรม
ถ้าพื้นที่ทั้งหมดมีการพัฒนาอย่างบูรณาการที่ เศรษฐกิจ – จิตใจ – สังคม – สิ่งแวดล้อม – 
วัฒนธรรม – สุขภาพ – การศึกษา – ประชาธิปไตย เชื่อมโยงอยู่ในกันและกัน จะเกิดดุลยภาพ 
ดุลยภาพท�าให้เกิดปรกติภาพหรือสุขภาวะ และความยั่งยืน ถ้าต้องการเห็นความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น

ถ้าฐานของประเทศแข็งแรงจะรองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคง
โครงสร้างใดๆ ไม่ว่าพระเจดีย์หรือปิระมิด ฐานต้องกว้างและแข็งแรงจึงจะมั่นคง สังคมก็เช่นกัน 
พระเจดีย์สร้างจากยอดไม่ได้จะพังลงๆ เพราะไม่มีฐานรองรับ การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาท�า
ประดุจการสร้างพระเจดีย์จากยอด อะไรๆ ก็จะเอาแต่ข้างบน ไม่ว่าเศรษฐกิจ การศึกษา หรือ
การเมือง จึงไม่ส�าเร็จ เพราะไม่มีฐานรองรับ ฐานของประเทศไทยคือชุมชนท้องถิ่น ต�าบล
ประมาณ ๘,๐๐๐ ต�าบล หมู่บ้านประมาณ ๘๐,๐๐๐ หมู่บ้าน เป็นฐานของประเทศ ชุมชนท้องถิ่น
เหล่านี้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศ เป็นที่อยู่ร่วมกันของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นที่อยู่
ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด เป็นที่สืบต่อทางวัฒนธรรม ถ้าพื้นที่ทั้งหมดมีการ
พัฒนาอย่างบูรณาการที่ เศรษฐกิจ – จิตใจ – สังคม – สิ่งแวดล้อม – วัฒนธรรม – สุขภาพ 
– การศึกษา – ประชาธิปไตย เชื่อมโยงอยู่ในกันและกัน จะเกิดดุลยภาพ ดุลยภาพท�าให้เกิดปรกติ
ภาพหรือสุขภาวะ และความยั่งยืน ถ้าต้องการเห็นความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยุทธศาสตร์คือ
ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น

ถ้าฐานของประเทศแข็งแรงจะรองรับประเทศ
ทั้งหมดให้มั่นคง
โครงสร้างใดๆ ไม่ว่าพระเจดีย์หรือปิระมิด ฐานต้อง
กว้างและแข็งแรงจึงจะมั่นคง สังคมก็เช่นกัน พระ
เจดีย์สร้างจากยอดไม่ได้จะพังลงๆ เพราะไม่มีฐาน
รองรับ การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาท�าประดุจ
การสร้างพระเจดีย์จากยอด อะไรๆ ก็จะเอาแต่ข้าง
บน ไม่ว่าเศรษฐกิจ การศึกษา หรือการเมือง จึงไม่
ส�าเร็จ เพราะไม่มีฐานรองรับฐานของประเทศไทย
คือชุมชนท้องถิ่น ต�าบลประมาณ ๘,๐๐๐ ต�าบล 
หมู่บ้านประมาณ ๘๐,๐๐๐ หมู่บ้าน เป็นฐานของ
ประเทศ ชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้ครอบคลุมทุกตาราง
นิ้วของประเทศ เป็นที่อยู่ร่วมกันของคนส่วนใหญ่
ของประเทศ เป็นที่อยู่ของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด เป็นที่สืบต่อทาง
วัฒนธรรม ถ้าพื้นที่ทั้งหมดมีการพัฒนาอย่างบูรณา
การที่ เศรษฐกิจ – จิตใจ – สังคม – สิ่งแวดล้อม 
– วัฒนธรรม – สุขภาพ – การศึกษา – 
ประชาธิปไตย เชื่อมโยงอยู่ในกันและกัน จะเกิด
ดุลยภาพ ดุลยภาพท�าให้เกิดปรกติภาพหรือสุข
ภาวะ และความยั่งยืน ถ้าต้องการเห็นความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ชุมชนท้อง
ถิ่น ต�าบลเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
ประเทศไทย เพราะต�าบลเป็นจุดเชื่อมประชาชน
ทั้งหมดข้างล่างกับโครงสร้างของรัฐข้างบน ต�าบล
เป็นจุดที่มีองค์กรของรัฐที่ใกล้ชิดประชาชนทั้งหมด 
และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วถึงเป็นผู้ปฏิบัติ
การ อนึ่ง ในขณะที่สังคมไทยก�าลังเข้าไปสู่การเป็น
สังคมสูงอายุ ระบบเศรษฐกิจเมืองไม่สามารถแบก
รับผู้สูงอายุได้ แต่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจะดูแลผู้สูง
อายุได้ ทั้งหมดด้วยคุณภาพที่ดีกว่าและต้นทุนที่ถูก
กว่า เช่นเดียวกับเรื่องคุณภาพเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่องที่สังคมข้างบนท�า
ไม่ได้

ถ้าฐานของประเทศแข็งแรงจะรองรับประเทศ
ทั้งหมดให้มั่นคง
โครงสร้างใดๆ ไม่ว่าพระเจดีย์หรือปิระมิด ฐานต้อง
กว้างและแข็งแรงจึงจะมั่นคง สังคมก็เช่นกัน พระ
เจดีย์สร้างจากยอดไม่ได้จะพังลงๆ เพราะไม่มีฐาน
รองรับ การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาท�าประดุจ
การสร้างพระเจดีย์จากยอด อะไรๆ ก็จะเอาแต่ข้าง
บน ไม่ว่าเศรษฐกิจ การศึกษา หรือการเมือง จึงไม่
ส�าเร็จ เพราะไม่มีฐานรองรับ
ฐานของประเทศไทยคือชุมชนท้องถิ่น
ต�าบลประมาณ ๘,๐๐๐ ต�าบล หมู่บ้านประมาณ 
๘๐,๐๐๐ หมู่บ้าน เป็นฐานของประเทศ ชุมชนท้อง
ถิ่นเหล่านี้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศ เป็น
ที่อยู่ร่วมกันของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นที่อยู่
ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด 
เป็นที่สืบต่อทางวัฒนธรรม
ถ้าพื้นที่ทั้งหมดมีการพัฒนาอย่างบูรณาการที่ 
เศรษฐกิจ – จิตใจ – สังคม – สิ่งแวดล้อม – 
วัฒนธรรม – สุขภาพ – การศึกษา – ประชาธิปไตย 
เชื่อมโยงอยู่ในกันและกัน จะเกิดดุลยภาพ 
ดุลยภาพท�าให้เกิดปรกติภาพหรือสุขภาวะ และ
ความยั่งยืน ถ้าต้องการเห็นความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น
ต�าบลเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
ประเทศไทย
เพราะต�าบลเป็นจุดเชื่อมประชาชนทั้งหมดข้างล่าง
กับโครงสร้างของรัฐข้างบน ต�าบลเป็นจุดที่มีองค์กร
ของรัฐที่ใกล้ชิดประชาชนทั้งหมด และมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วถึงเป็นผู้ปฏิบัติการ
อนึ่ง ในขณะที่สังคมไทยก�าลังเข้าไปสู่การเป็น
สังคมสูงอายุ ระบบเศรษฐกิจเมืองไม่สามารถแบก
รับผู้สูงอายุได้ แต่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจะดูแลผู้สูง
อายุได้ ทั้งหมดด้วยคุณภาพที่ดีกว่าและต้นทุนที่ถูก
กว่า เช่นเดียวกับเรื่องคุณภาพเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่องที่สังคมข้างบนท�า
ไม่ได้

ต�ำบล
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี

คอืจดุยทุธศาสตร์
ของการพฒันา

ประเทศไทย
เมื่อ ๘,๐๐๐ ต�าบล ๘๐,๐๐๐ หมู่บ้าน เข้มแข็ง

จัดการพัฒนาอย่างบูรณาการได้
ทั้งประเทศไทยก็ร่มเย็นเป็นสุข
คนไทยทั้งประเทศพ้นทุกข์ได้

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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๑.
ถ้าฐานของประเทศแข็งแรง

จะรองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคง
 โครงสร้างใดๆ ไม่ว่าพระเจดีย์หรือปิระมิด ฐานต้องกว้างและ
แข็งแรงจึงจะมั่นคง สังคมก็เช่นกัน พระเจดีย์สร้างจากยอดไม่ได้จะ
พังลงๆ เพราะไม่มีฐานรองรับ การพัฒนาประเทศไทยท่ีผ่านมาท�า
ประดุจการสร้างพระเจดีย์จากยอด อะไรๆ ก็จะเอาแต่ข้างบน ไม่ว่า
เศรษฐกิจ การศกึษา หรอืการเมือง จงึไม่ส�าเรจ็ เพราะไม่มฐีานรองรบั
 ฐานของประเทศไทยคือชุมชนท้องถิ่น
 ต�าบลประมาณ ๘,๐๐๐ ต�าบล หมู่บ้านประมาณ ๘๐,๐๐๐ 
หมู่บ้าน เป็นฐานของประเทศ ชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้ครอบคลุมทุก
ตารางนิว้ของประเทศ เป็นท่ีอยู่ร่วมกนัของคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
เป็นท่ีอยู่ของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมด เป็นท่ี 
สืบต่อทางวัฒนธรรม
 ถ้าพื้นท่ีท้ังหมดมีการพัฒนาอย่างบูรณาการท่ี เศรษฐกิจ – 
จิตใจ – สังคม – สิ่งแวดล้อม – วัฒนธรรม – สุขภาพ – การศึกษา –  
ประชาธิปไตย เชื่อมโยงอยู่ในกันและกัน จะเกิดดุลยภาพ ดุลยภาพ
ท�าให้เกิดปรกติภาพหรือสุขภาวะ และความยั่งยืน ถ้าต้องการเห็น
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น
 ต�าบลเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทย
 เพราะต�าบลเป็นจุดเชือ่มประชาชนท้ังหมดข้างล่างกบัโครงสร้าง
ของรัฐข้างบน ต�าบลเป็นจุดท่ีมีองค์กรของรัฐท่ีใกล้ชิดประชาชน
ทั้งหมด และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วถึงเป็นผู้ปฏิบัติการ
 อนึง่ ในขณะทีส่งัคมไทยก�าลังเข้าไปสู่การเป็นสงัคมสงูอายุ 
ระบบเศรษฐกิจเมอืงไม่สามารถแบกรบัผู้สูงอายไุด้ แต่ชมุชนท้องถิน่
เข้มแข็งจะดูแลผู้สูงอายุได้ ทั้งหมดด้วยคุณภาพที่ดีกว่าและต้นทุนที่
ถูกกว่า เช่นเดียวกับเรื่องคุณภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ 
อีกหลายเรื่องที่สังคมข้างบนท�าไม่ได้



๓

๒.
เปาหมายของต�าบล

 เปาหมายต่อไปนี้เป็นทั้งเปาหมายเชิงเครื่องมือ กลไก และผลลัพธ์

๑. ส่งเสริมให้มีสภาผู้น�าชุมชนทุก
ชุมชนในต�าบล

๒. มีสถาบันการเงินของชุมชน
ระดับต�าบล ในทุกต�าบล

๓. วัดทุกวัดเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน

๔. โรงเรียนทุกโรงเรียน
ในต�าบลบูรณาการ

การเรียนรู้กับเศรษฐกิจ สังคม

ในแต่ละชุมชนมีผู้น�าตามธรรมชาติ
ประมาณ ๔๐ – ๕๐ คน รวมตัวกัน
เป็นสภาผู้น�าชมุชน ท�าแผนชมุชนให้
สภาชุมชน คือคนท้ังหมู่บ้านรับรอง 
และคนท้ังหมดร่วมกันขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างบูรณาการ

สถาบนัการเงินของชมุชนระดบัต�าบล 
เป็นเครื่องมือเชิงสถาบันของชุมชน 
เพื่อการออม สวัสดิการ อาชีพ การ
ศึกษา ท่ีเคยท�ามาแล้ว มีเงินสะสม
ถึงกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ใน ๑ ต�าบล 
ท้ัง ๘,๐๐๐ ต�าบล จะมีเงินของ

ชมุชนกว่า ๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

แต่ละต�าบลมีวัดโดยเฉล่ีย ๕ วัด 
วัดควรร่วมกับชุมชนในการพัฒนา
จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ผู้สูงอายุ การศึกษา

โดยเฉล่ียแต่ละต�าบลมี ๕ โรงเรียน 
โรงเรียนควรร่วมกับชุมชนในการ
พัฒนาอย่างบูรณาการ อาจเป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคม



๔

๖. มีสัมมาชีพเต็มพื้นที่

๗. มีทักษะวิชาช่างทุกแขนง ๘. มีตลาดชุมชนและการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชน

สั มมาชีพ  หมายถึ ง  อ าชี พ ท่ี
ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียน
ผู ้อื่น ไม ่เบียดเบียนส่ิงแวดล้อม 
และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ การมี
สัมมาชีพเต็มพื้นท่ี เป็นปัจจัยของ

ความร่มเยน็เป็นสุข และศลีธรรม

การท่ีคนในชุมชนมีทักษะวิชาช่าง
ทุกแขนง ท�าให้ชุมชนมีสมรรถนะ 
และหายจน ถนนผ่านต�าบลใดต�าบล
นั้นดูแลซ่อมแซม มีส่วนแบ่งรายได้ 
รถใครมาเสียในต�าบล ดูแลให ้
ปลอดภัย และมช่ีางซ่อมให้ ช่างจาก
ชุมชนสามารถไปท�างานในเมือง
แบบเช้าไปเย็นกลับ

ตลาดชมุชน และการจดัการท่องเท่ียว
ชุมชน ท�าให้สามารถขยายสินค้า
ชุมชน สร้างรายได้ กระตุ ้นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 
และก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรยีนรู้

๕. สถานประกอบการในต�าบล
มีบทบาทในการพัฒนาอย่าง
บูรณาการ

สถานประกอบการท้ังหมดในต�าบล 
ควรเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม



๕

๑๐. เป็นสังคมที่คนไทย
 ไม่ทอดทิ้งกัน

๑๑. มีองค์กรจัดการ
 อาสาสมัครเพื่อชุมชน

๑๒. พัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชนหมดทุกคน

ส�ารวจผู้อาจถกูทอดท้ิง เช่น ผู้สูงอายุ 
เด็กก�าพร ้า  คนพิการ จัดให ้มี
อาสาสมัคร ดูแลหมดทุกคน โดยใช้
กองทุนสุขภาพชุมชน และเ งิน
สนับสนุนสวัสดิการ จากสถาบัน

การเงินของชุมชนระดับต�าบล

รัฐบาลควรมีนโยบายให้นักเรียน 
นสิิต นกัศกึษา ข้าราชการ รฐัวสิาหกิจ 
และพนักงานภาคธุรกิจ เป็นอาสา-
สมคัรเพือ่ชมุชน เราจะมคีนช่วยดแูล
เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ เต็มแผ่นดิน 
เป็นการถักทอคนไทยเข้ามาด้วยกัน 
เป็นการสร้างจติส�านกึ และการเรยีนรู้
ความจริงของแผ่นดินไทย

เดก็และเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ 
ทุกต�าบลต้องสามารถดูแลเรื่อง
พัฒนาคุณภาพเด็ก และเยาวชน
หมดทุกคน คนจนต้องมีอาสาสมัคร
ช่วย

๙. จัดการสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

จดัการขยะ ชมุชนมีภมูทัิศน์สวยงาม
ร่มรืน่ อนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ล�าธาร จดัการ
ใช้อย่างเป็นธรรม สามารถสร้าง
พลังงานทางเลือกมากที่สุด



๖

๑๔. นวัตกรรมระบบสขุภาพต�าบล

๑๕. แหล่งเรียนรู้ต�าบล ๑๖. มีความสามารถในการ
ดงึความสนับสนุนจากภายนอก

นอกเหนือจาก รพ.สต. ควรมี
พยาบาลชุมชน ๑ คน ต่อ ๒ หมู่บ้าน 
มีผูช้่วยพยาบาลหมู่บ้านละ ๑ คน 
กินเงินเดือน อบต. กองทุนสุขภาพ
ต�าบล และสถาบนัการเงินของชมุชน
ระดับต�าบล สามารถดูแลประชาชน
โดยใกล้ชิดประดุจญาติ ทุกต�าบล

ควรมีศูนย์การแพทย์แผนไทย ๑ 
แห่ง เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ทุกต�าบลมห้ีองสมดุต�าบล พพิธิภณัฑ์
ต�าบล ศูนย์ศิลปะ ศูนย์กีฬา ศูนย์
เรียนรู้พิเศษ เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย เต็มต�าบล

แหล ่งสนับสนุนจากภายนอกมี
มากมายท้ังเรื่องข ้อมูลข ่าวสาร 
ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยี 
กฎหมาย การอาชพี การเงินนโยบาย 
ต�าบลต้องสามารถดงึความสนบัสนนุ
ที่ต้องการ

๑๓. ทุกต�าบลเป็นต�าบลปลอดภัย

ไม่มีการข่มขืน จี้ปล้น ฆ่า อุบัติภัย
บนท้องถนน อบุตัเิหต ุเดก็จมน�า้ตาย 
ทุกต�าบลต้องเป็นต�าบลปลอดภัย

๑๗. เป็นต�าบลแห่งการท�าความดี 

มีตัวอย่างที่ทั้งต�าบลเชื่อมโยงกัน ด้วยการท�าความดี เช่น ช่วยเหลือ
ผู้อื่น ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์วัฒนธรรม ปฏิบัติธรรม 
ทุกต�าบลต้องเป็นต�าบลแห่งการท�าความดี

 ถ้าต�าบลสามารถบรรลุเปาหมายท้ัง ๑๗ จะเป็นต�าบลเข้มแขง็ 
มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ เป็นต�าบลน่าอยู ่ท่ีสุด รวมกันท้ังประเทศ
เป็นประเทศไทยที่น่าอยู่ที่สุด
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๓.
ทุกภาคส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ต�าบล

 เรามีหนว่ยงานต่างๆ มากมายท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาค 
การศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคการส่ือสาร ภาคประชาสังคม เกินพอ 
ที่จะสนับสนุนต�าบล ได้ครบทั้ง ๘,๐๐๐ ต�าบล

 รัฐบาลควรมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนต�าบล ให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างบูรณาการ โดยองค์กรเล็ก
สนับสนุน ๑ ต�าบล องค์กรใหญ่สนับสนุนหลายต�าบลดังท่ี ปตท. 
สนับสนุนอยู่ ๘๔ ต�าบล บริษัทมิตรผลก็ก�าลังให้เจ้าหน้าที่ ๑๒ คน 
เรียนรู้งานพัฒนาต�าบลอยู่ นัยว่าจะสนับสนุนจ�านวนเป็นร้อยต�าบล 
หากองค์กรการส่ือสารเช่นสถานีโทรทัศน์ต่างๆ สนับสนุนต�าบล
จ�านวนหนึ่ง จะท�าให้สามารถสื่อสารเรื่องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 ควรท�าการตกลงกันว่า องค์กรใดจะสนับสนุนต�าบลอะไรบ้าง
แล้วประกาศให้สาธารณะรับรู ้ องค์กรของภาคส่วนต่างๆ ท่ีจะ
สนับสนุนต�าบล มีดังนี้

 กรม กอง ของกระทรวงต่างๆ  บริษัทต่างๆ
 กองทัพ ต�ารวจ   ธนาคาร
 รัฐวิสาหกิจทั้งหมด   หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์
 มหาวทิยาลัยทุกมหาวิทยาลัย มูลนิธิ สมาคม

 การให้ทุกองคก์รแยกกันรับผิดชอบสนับสนุนเป็นรายต�าบล 
เพือ่ให้องค์กรแต่ละองค์กรมีโอกาสเรยีนรู้การพฒันาอย่างบรูณาการ
ด้วยตนเอง ท้ังนี้โดยอาจมีองคก์ร เช่น พอช. สสส. มูลนิธิปดิทอง 
หลังพระ ช่วยแนะน�า
 ต�าบลทั้ง ๘,๐๐๐ ต�าบล กับองค์กรทุกประเภทที่สนับสนุน
ต�าบลจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการเรียนร่วมกันในการปฏิบัติ 
(Interactive Learning through action) ของคนไทย 
ทั้งประเทศที่ใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ 
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 “การเรยีนรู้ร่วมกนัในการปฏบิตั”ิ เป็นการเรยีนรู้ท่ีส�าคญัท่ีสุด
ในการผ่านความยากไปสู่ความส�าเรจ็ และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ขั้นพ้ืนฐาน (Transformation) แก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
การเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง 
เกิดภราดรภาพ ความเชื่อถือไว้วางใจกันเกิดเป็นปัญญาร่วม  
เกิดนวัตกรรม และเกิดความสุขประดุจบรรลุนิพาน

๔.
จัดมหกรรมการลงนามในสัญญาพัฒนา

ประเทศไทย
 ควรจัดมหกรรมลงนามในสัญญาพัฒนาประเทศไทยโดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยองค์กรท้ังหมดทุกภาคส่วนท่ีตกลง
จะสนับสนุนต�าบล ในการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้ง ๘,๐๐๐ ต�าบล 
มาลงนามสัญญาต่อนายกรัฐมนตรี ว่าองค์กรใดจะสนับสนุนต�าบล
อะไรบ้าง แล้วประกาศให้รับรู้ทั่วกัน
 มกีระบวนการตดิตามประเมนิความก้าวหน้า ของงานสนบัสนนุ
การพัฒนาต�าบลทุกต�าบล และรายงานต่อสาธารณชนเป็นระยะๆ 
โดยวิธีนี้การพัฒนาต�าบลจะก้าวหน้าขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาจจัด
ให้มีการประชุมร่วมระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
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๕.
นั่นคือการถักทอกันเป็นพลังแผ่นดิน

ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 ทั้งๆ ที่มีทรัพยากรมาก แต่สังคมไทยไม่มีพลังการพัฒนาและ
องค์ประกอบต่างๆ แยกส่วนไม่เขา้มาประกอบกัน เหมือนสังคม 
เครื่องหลุด รูปแบบท่ีเสนอในยุทธศาสตร์ต�าบลนี้ คือ การถักทอ 
ทางสังคม ท่ีคนไทยเข้ามาถักทอกันเพื่อพัฒนาประเทศไทย เม่ือ 
คนไทยทุกภาคส่วนเข้ามาถกัทอกนักจ็ะเกิด ภูมพิละ หรอืพลังแผ่นดนิ 
อันเป็นพลังมหาศาลแห่งความส�าเร็จ 

 เมือ่ชมุชนท้องถิน่อนัเป็นฐานของประเทศเข้มแข็ง จะรองรบั
ประเทศทั้งหมดให้มั่นคง ในขณะที่เศรษฐกิจข้างบนวูบไหววิกฤตอยู่
เป็นประจ�าเพราะเงินท่ีวิง่วนอยู่ในโลก ๙๙ เปอร์เซน็ต์ ไม่มเีศรษฐกิจ
จรงิรองรบั เศรษฐกิจชมุชนเป็นเศรษฐกิจจรงิ ท่ีบรูณาการอยู่กบัชวีติ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เมื่อเศรษฐกิจชุมชนเติบโตขึ้นจึงเป็นความมั่งคั่ง
ท่ีแท้จรงิ เพราะอยู่บนฐานการมสัีมมาชพีเตม็พ้ืนท่ีและความเป็นธรรม

 กระบวนการชุมชนท่ีมีสภาผู ้น�าชุมชนและคนท้ังชุมชน 
มีส่วนร่วม คือ ประชาธิปไตยชุมชน ประชาธิปไตยชุมชนเป็น
ประชาธิปไตยทางตรง ที่มีฐานกว้างและมีคุณภาพสูงสุด จะเป็นฐาน
รองรับให้ประชาธิปไตยระดับชุมชนมีคุณภาพดีขึ้น ผู ้น�าชุมชน 
ท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพสูงจะมีเป็นล้านๆ คน เฉพาะสภาผู้น�าชุมชน 
หมู่บ้านละ ๕๐ คน ๘๐,๐๐๐ หมู่บ้าน รวมกันก็มีถึง ๔ ล้านคนแล้ว 
ฐานผู้น�าที่กว้างและมีคุณภาพจะเป็นพลังในการพัฒนาประเทศไทย

 ชุมชนท่ีเข้มแข็งท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจจะสามารถดูแล 
ผู้สูงอายุได้ทั้งหมด ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจข้างบนไม่สามารถ
รองรับสังคมผู้สูงอายุได้ คุณภาพเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคต 
ของชาติ ไม่มีค�าตอบเลยในสังคมแบบเดิมท่ีมีความเหลื่อมล�้าสุดๆ 
แต่ชุมชนท่ีเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างบูรณาการ จะสามารถดูแล 
การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนได้ทั้งหมด
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 วิกฤตการณ์ทางศีลธรรมท่ีระบาด 
ท่ัวโลก มองไม่เห็นความหวังจากการสอน
วิชาศีลธรรม แต่ชุมชนเข้มแข็งคือค�าตอบ 
เพราะศีลธรรมคือการอยู ่ร ่วมกันอย่าง 
สันติระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับ 
ส่ิงแวดล้อม ชมุชนคอืวถิชีวิีตร่วมกนั จงึเป็น
ที่อยู่ของศีลธรรม ในขณะท่ีสังคมข้างบน
เป็นเรื่องของอ�านาจ เงิน และมายาคติ  
จึงไม่มีที่อยู่ของศีลธรรม แม้มีการสอนวิชา
ศีลธรรม ศีลธรรมก็ไม่เกิดเพราะศีลธรรม
ไม่ใช่วิชา แต่เป็นวิถีชีวิตร่วมกัน

 การศึกษาซึ่งมีปัญหามาก แต่ปฏิรูป
เท่าไหร่ก็ไม่ส�าเร็จ เพราะระบบการศึกษา 
เข้าไปสู่การเป็นหิน แต่ในการพัฒนาอย่าง 
บูรณาการของชุมชน โรงเรียนท่ีร่วมใน
กระบวนการพัฒนาอย่างบูรณาการกับ
ชุมชน ก็จะปฏิรูปการเรียนรู ้ ไปในตัว  
เช่นเดยีวกบัพระศาสนาท่ีจะปฏริปูท่ีส่วนบน
ยากมาก แต่ถ้าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
และร ่วมกับชุมชนในการพัฒนาอย ่าง
บูรณาการ วัดกับชุมชนต่างก็จะก�ากับ 
ซึ่งกันและกัน ให้อยู่ในความถูกต้อง

 มหาวิทยาลัยซึ่งเคยอยู่กับการสอน
โดยเอาวิชาเป็นตัวตั้ง ท�าให้ไม่รู้ความจริง
ของประเทศไทย จงึขาดปัญญาทางนโยบาย 
ถ้ามหาวิทยาลัยมาท�างานกับต�าบลตามท่ี
เสนอในยุทธศาสตร ์นี้  นอกจากจะน�า 
ความรู ้และเทคโนโลยี ไปช่วยลดต้นทุน  
และเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนแล้ว ยังท�าให้
มหาวทิยาลัยเข้าใจความเป็นจรงิของประเทศ 

ท�าให้สามารถสังเคราะห์นโยบายสาธารณะ
ได้ การท่ีมหาวทิยาลัยจะสังเคราะห์นโยบาย
สาธารณะได ้ จะท�าให ้มหาวิทยาลัย
สามารถเป็นหวัรถจักรทางปัญญาพาชาติ
ออกจากวิกฤตได้

 ภาคธุรกิจซึ่งมีคนเก ่งๆ และมี 
ความสามารถในการจัดการมากท่ีสุด 
การท่ีไปร่วมในยทุธศาสตร์ต�าบล ในท�านอง 
๑ บรษิทั ๑ ต�าบล หรอื ๑ ธนาคารต่อ ๑ ต�าบล 
จะท�าให้ พลังของภาคธุรกิจไปช่วยสร้าง
สัมมาชีพเต็มพื้นท่ีและต่อเชื่อมเศรษฐกิจ
มหภาคกับเศรษฐกิจชุมชนให้เกื้อกูลกัน  
ซึ่งเป็นกุญแจของความมั่งคั่งและยั่งยืน

 การเรียนรู ร้ ่วมกันในการปฏิบัติ
ระหว่างทุกฝ่าย จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีใหญ่และท่ีส�าคัญท่ีสุดในประเทศไทย  
อันก่อให้เกิดความเสมอภาค ภราดรภาพ 
และสามัคคีธรรม ส่งให้เกิดภูมิพละหรือ
พลังแผ่นดิน เพื่อสร้างประเทศไทยในฝัน  
ให้เป็นประเทศท่ีน่าอยู่ท่ีสุด เพื่ออนาคต 
ของเราร่วมกัน

 ในอนาคตเมื่อมีรัฐบาลพลเรือน 
ท่ีมาจากการเลือกตั้ง ขอให้รัฐบาลใหม่
ด�าเนินการพัฒนาประเทศด้วยยุทธศาสตร์
ต�าบล ตามท่ีเสนอมานี้ต่อไปด้วย เพราะ
การท่ีคนไทยถักทอกันพัฒนาประเทศไทย 
ย ่อมลดความหนักใจของรัฐบาลทุกๆ 
รัฐบาล และพรรคการเมืองจะพบว่า การ
พัฒนาอย ่างบูรณาการจะเป ็นฐานให ้
ประชาธิปไตยแข็งแรง


